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O mundo dos adultos não poupou as crianças do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil 
(PETI) de Araçatuba-SP, e as levou a trabalhos perigosos, insalubres e a prostituição. Os brinquedos 
exercem fascínio sobre as crianças, mesmo os feitos de sucata, que a imaginação infantil trata de 
dar novas finalidades. Explorar o interesse destas por brincar pode servir para revelar o indivíduo 
e promover sua interação. Este projeto propôs-se a: 1) oferecer formação aos alunos, participantes 
do mesmo, quanto ao uso de jogos e brincadeiras como meio de aprendizado, 2) utilizar temas da 
prevenção em Odontologia, no processo de ensino-aprendizagem, das crianças do PETI-Araçatuba, 
de forma a construir um conhecimento na área da saúde, 3) propiciar aos alunos uma atividade 
de engajamento social, ampliando a sua formação de odontólogo/promotor de saúde/cidadão, 
4) ampliar os vínculos entre a universidade e a comunidade. Bolsistas, voluntários e docentes 
confeccionaram e utilizaram: desenhos, quadrinhos, pinturas, jogos e teatro de fantoches, cujos 
temas eram a prevenção em odontologia. Essas atividades foram realizadas como parte das ações 
aplicadas, às 85 crianças, em visitas semanais, com 4 horas de duração cada, nos períodos da 
manhã e tarde, uma vez por semana. Os jogos e as brincadeiras promoveram grande interação, o 
que contribuiu para o aumento do interesse das crianças pelos temas relacionados à saúde, e em 
especial a Odontologia. Houve uma facilitação do processo de ensino-aprendizagem e consequente 
melhora nas condições da saúde bucal destas. 

Apoio financeiro: PROEX UNESP.


